
Referat de aprobare a    

Ordinului Ministrului Afacerilor Externe pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe 

 

 

Conform art. 31 alin. (2) din Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 6 din Capitolul 

III al Anexei nr. IV la legea menționată, criteriile și condițiile de ocupare a posturilor vacante, 

precum și de încadrare și promovare a personalului din administrația centrală a Ministerului 

Afacerilor Externe și misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești 

din străinătate în funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc prin 

ordin al ministrului afacerilor externe.  

În conformitate cu art. 3 din Anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 426/2019 

privind stabilirea criteriilor și condițiilor de ocupare a posturilor vacante, precum și de încadrare 

și promovare a personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și 

misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate în 

funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe, condițiile de participare și 

procedura de organizare a concursului de ocupare a funcțiilor de execuție specifice MAE se 

stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

Având în vedere necesitatea ocupării posturilor vacante cu personal de specialitate, în 

conformitate cu prevederile legale și ținând seama de cerințele specifice activității Ministerului 

Afacerilor Externe, a fost elaborat Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice 

în Ministerul Afacerilor Externe.  Acesta urmărește atât respectarea principiilor generale de 

ocupare a posturilor contractuale vacante în instituțiile administrației centrale, cât și includerea 

unor condiții specifice impuse de particularitățile activității în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea Ordinului ministrului afacerilor externe 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor 

pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul 

Afacerilor Externe.  

 


